Bestyrelsesmøde i Fantastik
Til stede: Susanne, Flemming, Thomas, Jesper, Lars og Bjarne.
Dato: Mandag 7. oktober 2013, kl. 18.30.
Sted: hos Susanne.

Foreningens stand-materiale står hos Lars.

Regnskab
Thomas medbringer halvårsregnskabet. Vi har haft indtægter for 25.701,31 kr. og udgifter for 22.152 kr., så lige nu er der et plus på 3.549,31 kr.
Med til billedet hører, at Fantask ikke har betalt for sine to seneste annoncer i Himmelskibet (HS), hvilket Thomas havde overset. Enten har de selv glemt det, eller også er de ikke længere interesseret i at være med.
Kun en enkelt har reageret på tilbuddet om at købe gamle numre af HS, så det er nok ikke her, vi skal regne med at finde fremtidige indtægter. Man kan i stedet forære de numre, vi har mange af, væk som reklame for foreningen, hvis de egner sig til formålet.

På sigt får vi et problem, da vi mister vores distributionstilskud (1.061,31 kr. i år), fordi der er indført en mindstegrænse (2.500 kr.), og den er vi ikke i nærheden af at nå, så Thomas har end ikke fundet det umagen værd at ansøge.
Samtidig stiger portoen, og vi kan se frem til, at vores forsendelsesomkostninger i 2014 bliver cirka 2.000 kr. højere end i år (svarende til 4-500 kr. pr. udgivelse).
Hvis vi fastholder det nuværende budget, kan vi se frem til et underskud på 5.000 kr. til næste år. Det kan foreningens økonomi godt holde til, men kun i et par år, før egenkapitalen er brugt, så noget skal gøres.

En anden bekymrende tendens er, at vi har svært ved at holde på de nye medlemmer. Ifølge Thomas er der en ret stor udskiftning i medlemsskaren, og mange er kun med i et år eller to, før de melder sig ud igen.


Himmelskibet
Foranlediget af det manglende distributionstilskud og de stigende forsendelsesomkostninger er det på tide at diskutere Himmelskibets fremtid.
Skal det fortsat udkomme på tryk, eller skal vi gå over til en elektronisk udgave? Skal antallet af udgivelser sættes ned fra fire om året til f.eks. to? Skal formatet ændres?
Bestyrelsen bliver enige om at holde en workshop-dag i februar 2014, hvor Himmelskibets fremtidige udseende er på dagsordenen.

Thomas nævner, at han overvejer at stoppe som redaktør, da han er ved at miste gejsten. Valget står mellem at fortsætte som kasserer for Fantastik eller som redaktør, men ikke begge poster. Klaus har givet udtryk for, at han gerne fortsætter, men godt vil have en medredaktør.
Thomas står for det næste nummer (nr. 38), så situationen bliver først aktuel med nr. 40. Hvis det ikke lykkes at finde en redaktør, kan vi forsøge at køre med gæsteredaktører.


Foreningsarkiv
Thomas gør opmærksom på, at vi ikke rigtig har noget arkiv for Fantastiks historie.
Alt fra de første tre-fire år er gemt elektronisk, men derefter er der huller.
Der bør som minimum gemmes et nummer af Himmelskibet, programmer og udgivelser fra Fantasticon og Eurocon.
En løsning kan være at oprette et digitalt arkiv på Fantastiks hjemmeside. 
 

Auktion
Der har ikke været holdt auktion til fordel for Fantastik i år, kun for Fantasticon.
Det aftales, at der holdes en auktion onsdag den 20. november. Samme dag er der caféaften, men den kan snildt henlægges til auktionen.


Laterna Magika
Gratisbiografen på Blågårdens Bibliotek fortsætter også i 2014, selv om vores kontaktperson Tue Gaston er blevet fyret. Den daglige leder har forsikret Tue Sørensen om, at de gerne vil have, at gratisbiografen fortsætter og nok skal finde en ny kontaktperson.


Den Fantastiske Kultfilm Quiz
Quizzen kører videre i efteråret, men deltagertallet er desværre faldende eller i bedste fald, stagneret. Vi forsøger at finde på nye måder at få spredt budskabet om quizzen.


Geekcore
Lars har kontakt til arrangørerne af Geekcore, der finder sted i Valby Kulturhus 17.-20. oktober. En stand koster 250 kr. for alle fire dage, og Fantasticon har sagt ja til at stå for en række paneler og programpunkter. Lars er tovholder på den del og sender en besked ud på listen efter frivillige (som skal betale entré - folk, som er med i programmet, får dog fri-pas).


Medlemsprofiler
Susanne stiller forslag om et billedgalleri på hjemmesiden, så medlemmerne kan se, hvordan hinanden ser ud. Det kan gøre det lettere at genkende hinanden, når man mødes til forskellige arrangementer.
Diverse problemstillinger vendes: Kan man få folk til at bruge funktionen? Hvad med opdateringen af siden, når nogen melder sig ud? Udfylder Facebook ikke den samme funktion? 
Bestyrelsen når frem til, at den bedste løsning må være at oprette en Foreningen Fantastik-gruppe på Facebook, der kun er for medlemmer, mens Danske Fantastik Fans fortsat er åben for alle, der beder om at blive medlem.
Det kan også være en mere effektiv måde at få beskeder ud til de medlemmer, som er på Facebook. 


Fantastiks 10-års jubilæum/Halloween
Klaus har sagt ja til at være vært for en udklædningsfest lørdag den 2. november.
Samme dag er der Star Wars Weekend i Taastrup.


Julefrokost
Følgende datoer er i spil: lørdag den 30. november eller 7. december.


